H P ProBook 470 G5 n otebook compu ter
(2RR73EA)
Overzicht
Kr a c ht , s t ijl e n kwa lit e it : pr e c ie s wa t e e n g r oe ie nd
be dr ijf nodig he e f t .
De volwaardige, dunne en licht e HP ProBook 470 helpt
prof essionals op kant oor en onderweg product ief t e werken.
Een st ijlvol ont werp, lineaire precisie, subt iele curves,
opt ionele quad-core-prest at ies[2] en een lange
bat t erijlevensduur maken deze ProBook onmisbaar voor
moderne gebruikers.

Kra c ht ige proc e ssor

Ont w orpe n voor he t doc k

Mult it ask de hele dag en haal uw
deadlines met opt ionele 7e-generat ie
Int el® Core™ i3/i5-processors[3] of 8egenerat ie Core™ i5/i7 Quad Core™processors[2] en opt ionele NVIDIA®
GeForce® discret e graphics[4].

Schakel snel over naar
deskt opproduct ivit eit door aansluit ing
op het dock met één kabel via USB-C™,
om meerdere ext erne schermen[4] en
een voedingsbron aan t e sluit en en
gigabit -net werkverbinding t e maken
via opt ionele docks[4].

St ijlvol, robuust , ult ra pla t
ont w e rp

Unie ke e rva ring

De HP ProBook 470 is een st ijlvol
visit ekaart je voor ieder bedrijf . Het
plat t e chassis met de elegant e nieuwe,
nat uurlijk zilveren f inish heef t een
schit t erend t oet senborddeck van
duurzaam geperst aluminium.

Kies voor eenvoudige
vergadermogelijkheden met een
levendig geluid op de voor Skype voor
Bedrijven™ gecert if iceerde HP ProBook
470 met HP Audio Boost en HP
ruisonderdrukking.

Kenmerken

La a t nie t s u in de w e g st a a n
Gebruik de nieuwe f unct ies van Windows 10
Pro[1] op de dunne, licht e HP ProBook 470.

St ora ge opt ie s
Ga voor het best e van t wee werelden met t wee
solid-st at e schijven en opslagschijf opt ies van
HP.

Be sc he rm uw da t a me t me e rvoudige
a ut he nt ic a t ie
Kies voor een st rakkere beveiliging met
meervoudige aut hent icat ie, inclusief
vingeraf drukken en gezicht sherkenning.

La nge ba t t e rijle ve nsduur e n sne l
opla de n
Bat t erijlevensduur om de hele dag en langer t e
werken. Laad snel op t ot 90% in 90 minut en[5].

Blijf ve rbonde n

Ge t e st voor e e n la ng le ve n

Blijf verbonden met HP Connect ion Opt imizer
zelf herst ellende draadloze drivert echnologie
en onderst euning voor de nieuwst e wereldwijde
4G LTE draadloze breedbandt echnologie[6].

Geen werklast is t e groot met een ProBook die
voldoet aan de MIL-STD 810Gt est specif icat ies[7].

[1] Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardwareupgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de
functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is
altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Zie http:
www.windows.com.
[2] Quad-core processor wordt apart of als optie verkocht.
[3] Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten
of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Prestaties en klokfrequentie zijn
mede afhankelijk van de applicatieworkload en uw hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van
Intel is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
[4] Wordt apart of als optie verkocht.

Specificaties
Be s t ur ing s s ys t e e m

Windows 10 Pro 64

Pr oc e s s or f a m ilie

8e-generat ie Int el® Core™ i5-processor

Pr oc e s s or

Int el® Core™ i5-8250U wit h Int el® UHD Graphics 620 (1.6 GHz
base f recuency, up t o 3.4 GHz wit h Int el® Turbo Boost
Technology, 6 MB cache, 4 cores)

Ve r koopa r g um e nt MDA

Windows 10 Pro 64

C hips e t

Chipset is geïnt egreerd met de processor

G e he ug e n

8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB)

G e he ug e ns lot s

2 SODIMM

Int e r ne ops la g

256-GB PCIe® NVMe™ SSD

Vide o

Geïnt egreerd

Vide o

Int el® UHD Graphics 620

S c he r m

17,3 inch (43,9 cm) diagonaal FHD UWVA ont spiegeld led-backlit ,
220 cd/m2, 45% sRGB (1920 x 1080)

S c he r m f or m a a t
(dia g ona a l)

43,9 cm (17,3 inch)

Poor t e n

1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (st roomt oevoer, DisplayPort ™); 2 USB
3.0; 1 USB 2.0 (1 poort met voeding); 1 HDMI 1.4b; 1 VGA; 1 RJ-45;
1 net voeding; 1 combinat ieaansluit ing hoof dt elef oon/microf oon
[10]

U it br e iding s s lot s

1 mult i-f ormaat digit ale medialezer
(Ondersteunt SD, SDHC, SDXC.)

Audioke nm e r ke n

2 geïnt egreerde st ereoluidsprekers; Geïnt egreerd array met
t wee microf oons

T oe t s e nbor d

HP Premium f ullsize eiland-st ijl t oet senbord, morsbest endig en
opt ioneel backlit

Point ing de vic e

Beeldsensor-clickpad met mult i-t ouch bewegingsonderst euning

Camera

720p HD webcam

Af m e t ing e n (b x d x h)

41,38 x 27,6 x 2,25 cm

G e wic ht

Vanaf 2,5 kg
(Gewicht is afhankelijk van configuratie en componenten)

Dr a a dloos

Int el® dual-band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi®
en Bluet oot h® 4.2 combo

Voe ding

65-wat t ext erne st roomadapt er [16]

T ype ba t t e r ij

HP Long Lif e 3-cels, 48-Wh lit hium-ion

Ene r g ie z uinig he id

ENERGY STAR®-gecert if iceerd

Be he e r ke nm e r ke n

HP Driver Packs; HP Syst em Sof t ware Manager (SSM); HP BIOS
Conf ig Ut ilit y (BCU); HP Client Cat alog; HP Management
int egrat iekit voor Microsof t Syst em Cent er Conf igurat ion
Manager; LANDESK management

Om g e ving

Laag-halogeen

Be ve ilig ing s be he e r

HP BIOSphere Gen4; HP DriveLock en aut omat ische DriveLock; HP
Client Securit y Gen3; TPM 2.0

G a r a nt ie

1 jaar garant ie (upgrades worden apart verkocht ), 1 jaar garant ie
op de primaire bat t erij [17 ]

Extra specificaties
Ac c e s s oir e s

HP USB-C t raveldock T0K29AA; HP Elit e USB-C dock G3 2DW60AA;
65 W USB-C voedingsadapt er 1HE08AA; HP ext ern opt isch USBst at ion F2B56AA; HP Essent ial t as met bovensluit ing H2W17AA

G e he ug e n e n ops la g

12 GB geheugen; 256 GB SSD-opslag

G r a f is c he ka a r t ,
voe t noot num m e r

[32]

Jur idis c he t a g line

HP raadt Windows 10 Pro aan.

Om s c hr ijving va n de
s e r vic e

HP 3 jaar onsit e hardwaresupport op volgende werkdag voor
not ebooks

Pr oc e s s or s ne lhe id

1,6 GHz

Public a t ie num m e r
da t a s he e t

4AA7-0847

S c he r m f or m a a t
(dia g ona a l)

17,3 inch

S e r vic e s (C a r e Pa c k)

U krijgt 3 jaar onsit e hardwaresupport op de volgende werkdag
door een door HP gekwalif iceerd t echnicus als het probleem niet
remot e kan worden verholpen.

S t a nda a r d g e he ug e n,
noot

Overdracht ssnelheden t ot 2400 MT/sec.

T ype ops la g

SSD

Ve r koopka nt oor e n
t e le f oonnum m e r

Albanië: +49 89 9396 1803; Algerije: +213 (0) 61 68 23 00;
Oost enrijk: +43 (0) 810 00 60 80; Bahrein: 800 171; België: +32
(02) 729 71 11; Bulgarije: +359 2 969 87; Bosnië-Herzegovina: +49
89 9396 1803; GOS: +(095) 923 50 01; Kroat ië: +385 1 606 02 00;
Tsjechische Republiek: +420 261 108 108; Denemarken: +45 48 12
10 00; HP Oost -Af rika, geaut oriseerd consult ant : +254 20 27 16
111; Egypt e: HP +202 792 5070; Est land: +372 6 813 820; Finland:
HP Myynt ipalvelu 010 217 2700; Frankrijk: +33 (0) 826 800 400;
Duit sland: +49 (0) 180 532 62 22; Griekenland: +30 801 11 22 55
47; Hongarije: +36 (1) 382 11 11; IJsland: +354 (1) 67 10 00;
Ierland: +353 1 615 82 00; Israël: +972 9 830 48 48; It alië:
Product en +39 02 92607 330, HP Care Pack Services: +39 02 9212
2040; Kazachst an en Kirgizië: +7 327 2 58 43 43; Let land: +371
703 07 00; Lit ouwen: +370 5 2103 300; Luxemburg: (+352) 263
160 34 Macedonië: +49 89 9396 1803; Malt a: +49 89 9396 1803;
Midden-Oost en (in VAR grat is): 800 45 20; Moldavië: +49 89 9396
1803; Marokko (regio Af rika): Call cent re +212 22 40 47 47, HP
verkoopkant oor +212 22 97 37 37/+212 22 43 64 00; Nederland:
0800 266 7272; Nigeria: + 234 13 205 241/3; Noorwegen: +47 24
09 70 00; Polen: 0 801 522 622 en/of 00 48 22 565 77 00 (voor
lokaal t arief ); Port ugal: +351 808 200 808 (eindgebruikers
welkomst desk voor commerciële product en); Roemenië: +40 (21)
303 83 00; Saudi-Arabië: (grat is) 800 897 14 33, kant oor:
+96612731200; Servië en Mont enegro: +381 11 201 99 00;
Slowakije: 0800 147 147; Slovenië: +386 1 230 74 20; Spanje: +34
(91) 631 16 00; Zweden: +46 200 27 00 00; Zwit serland: Presales/product inf ormat ie +41 (0) 848 88 44 66, Onderdelen,
gebruiksdocument at ie +41 (0) 848 84 74 64; Tunesië: +216 1 89
12 22; Turkije: +90 (212) 444 79 79; VAR (grat is): 800 45 20; VAR
(grat is): 800 45 20 of 800 49 10; Oekraïne: +380 44 490 61 20;
Groot -Brit t annië: HP Teleweb Glasgow +44 (0) 845 270 40 00

Vide o

Discret e

Vide o

NVIDIA® GeForce® 930MX (2 GB DDR3 dedicat ed)

[10] HDMI-kabel moet apart worden gekocht.
[16] De beschikbaarheid varieert per land.
[17] HP Care Packs worden apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen
variëren, afhankelijk van uw land of regio. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er
gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP
services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de klant
worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere
rechten. De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op
deze wettelijk vastgelegde rechten.

Services

H P Care Services
P e r s o na l Sy s t e m s C o m m e r cia l C a r e Se r v ice s
HP 3 jaar onsit e hardwaresupport op volgende werkdag voor
not ebooks

UK703A

HP 3 jaar onsit e service op volgende werkdag met Accident al Damage
Prot ect ion Gen 2, alleen voor not ebook

UK726A

HP 1 jaar onsit e hardwaresupport op volgende werkdag voor
not ebooks

UK701E

HP 3 jaar haal-en-breng hardwaresupport voor not ebooks

UK707E

HP 1 jaar post -warrant y haal- en brenghardwaresupport voor
not ebooks

UK709PE

HP 5 jaar onsit e hardwaresupport op volgende werkdag voor
not ebooks

UK718E

HP 4 jaar haal- en brenghardwaresupport voor not ebooks

UK720E

HP 5 jaar haal- en brenghardwaresupport voor not ebooks

UK721E

HP 2 jaar haal-en-breng hardwaresupport voor not ebooks

UK727E

HP 1 jaar onsit e hardwaresupport op volgende werkdag met behoud
van def ect e media voor not ebooks

UL656E

HP 3 jaar onsit e HW-support op volgende werkdag met behoud van
def ect e media voor not ebooks

UL657E

HP 4 jaar onsit e hardwaresupport op volgende werkdag met behoud
van def ect e media voor not ebooks

UL658E

HP 5 jaar onsit e hardwaresupport op volgende werkdag met behoud
van def ect e media voor not ebooks

UL659E

HP 3 jaar haal- en brenghardwaresupport met behoud van def ect e
media voor not ebooks

UL680E

HP 3 jaar haal-en-breng hardwaresupport voor not ebooks

UK707A

HP 2 jaar haal-en-breng hardwaresupport voor not ebooks

UK727A

HP 1 jaar post -warrant y onsit e hardwaresupport op volgende
werkdag voor not ebooks

UK705PE

HP 4 jaar onsit e hardwaresupport op volgende werkdag voor
not ebooks

UK716E

HP 3 jaar onsit e hardwaresupport op volgende werkdag voor
not ebooks

UK703E

HP 3 jaar Analyt ics Proact ive Management onsit e St andard service op
volgende werkdag, alleen voor not ebook (alleen DaaS, 1 apparaat )

U9MC8E

Accessoires

T as s en en ho ezen
Ba ck pa ck s
HP Exec 17,3 Midnight Backpack

1KM17AA

HP Bedrijf srugzak

H5M90AA

Tassen
HP 17,3-inch Business backpack

2SC67AA

HP 43,9-cm (17,3-inch) zwart e leren Top Load-t as

P6N25AA

HP Essent ial Messenger t as

H1D25AA

HP 17,3-inch Business rolkof f er

2SC68AA

HP Business rolkof f er met 4 wielen

H5M93AA

HP Slim Prof essional t as met bovensluit ing

F3W15AA

HP 17,3-inch Business Slim Top Load t as

2UW02AA

Accu' s /L aders /Adap t ers
Ne t a da pt e r s
HP 7,4- naar 4,5-mm zwakst roomdongel

K0Q39AA

HP 65-Wat t Smart net adapt er

H6Y89AA

HP 65-Wat t Slim net adapt er

H6Y82AA

P o w e r P a ck s
HP Power Bank voor not ebook

N9F71AA

Geheugen
DDR4 ge he uge n
HP 4-GB 2400-MHz DDR4

Z4Y84AA

HP 8-GB 2400-MHz DDR4

Z4Y85AA

HP 16-GB 2400-MHz DDR4

Z4Y86AA

Veiligheid en bes cherming

P c- s lo t e n
HP combinat ieslot

T0Y15AA

HP dubbelzijdig mast erkabelslot met sleut el, 10 mm

T1A65AA

HP Essent ial combinat ieslot

T0Y16AA

HP kabelslot met sleut el, 10 mm

T1A62AA

HP dubbelzijdig kabelslot met sleut el, 10 mm

T1A64AA

HP kabelslot met mast ersleut el, 10 mm

T1A63AA

HP Essent ial kabelslot met sleut el

T0Y14AA

T o et s enbo rden/muizen/mo nit o ren en
invo erap p arat en
Muis
HP Ult raThin draadloze muis SE

L9V77AA

HP Ult raThin Bluet oot h-muis

L9V78AA

HP draadloze Premium muis

1JR31AA

HP Comf ort Grip draadloze muis

H2L63AA

HP USB lasermuis met 3 knoppen

H4B81AA

USB Travel Mouse

G1K28AA

HP draadloze ult ramobiele muis

H6F25AA

HP Slim Bluet oot h Mouse

F3J92AA

HP X4000b Bluet oot h-muis

H3T50AA

HP Premium USB-muis

1JR32AA

T o e t s e nbo r d- e n m uis k it s
HP draadloos (Link-5) t oet senbord

T6U20AA

HP USB plat t oet senbord en muis

T6T83AA

HP draadloos plat t oet senbord en muis

T6L04AA

T o e t s e nbo r d
HP draadloos samenwerkingst oet senbord

K as t en en s t andaarden

Z9N39AA

Mo nit o r s t a nda a r de n
HP verst elbare st andaard voor t wee schermen

AW664AA

No t e bo o k - e n m o nit o r s t a nda a r de n
HP verst elbare schermst andaard

AW663AA

HP scherm- en not ebookst andaard II

E8G00AA

No t e bo o k s t a nda a r de n
HP not ebookst andaard II, dubbel scharnierend

E8F99AA

HP Hot Desk-arm voor 2e monit or

W3Z74AA

HP Hot Desk-st andaard

W3Z73AA

D o cking en p o o rt rep licat o rs
P o r t r e plica t o r s
HP 3005pr USB3-poort replicat or

Y4H06AA

HP USB-C reisdock

T0K29AA

HP 3001pr USB 3.0-poort replicat or

F3S42AA

HP Elit e USB-C Dock G3

2DW60AA

Do ck ings t a t io ns
HP Elit e USB-C dockingst at ion

X7W54AA

HP monit orst andaard

M9X76AA

HP USB-C minidock

1PM64AA

HP USB-C universeel dock

1MK33AA

Audio /mult imedia- en co mmunicat ieap p arat en
T e le f o o n
HP UC t elef oonluidspreker

K7V16AA

Ho o f ds e t s
HP 3,5-mm st ereo hoof dt elef oon

T1A66AA

HP UC draadloze duo headset

W3K09AA

HP USB st ereo hoof dt elef oon

T1A67AA

HP UC bekabelde headset

K7V17AA

HP UC draadloze mono headset

W3K08AA

Plant ronics Blackwire 325.1-M

X1H27AA

Plant ronics Voyager Legend UC B235-M

X1H24AA

Plant ronics Voyager Focus UC B825-M

X1H25AA

Plant ronics Blackwire C310-M

X1H26AA

P c-drives en o p s lag
P c s o lid- s t a t e dr iv e s
HP 256-GB Value M.2 SATA-3 solid-st at e schijf

1DE47AA

P c dv d- dr iv e s
HP ext erne USB dvdrw drive

F2B56AA

K abels /K abelkit s /K abeladap t ers
A udio - e n v ide o k a be ls
HP HDMI naar DVI adapt er

F5A28AA

K a be la da pt e r s
HP USB-C naar USB-A hub

Z6A00AA

N et werkp ro duct en
Dr a a dlo ze o pt ie s
HP mobiel hot spot

M5T50AA

Software

Ap p licat ies o f t ware
De s k t o p a pplica t ie s o f t w a r e
Microsof t Of f ice 2016 Home and Business Sof t ware

X7W31AA

Disclaimer — Copyrights
Bluet oot h is een handelsmerk dat eigendom is van de houder en dat door HP Inc. in licent ie wordt
gebruikt . Int el, Core en Int el vPro zijn handelsmerken van Int el Corporat ion of haar
docht erondernemingen in de Verenigde St at en en andere landen. NVIDIA, het NVIDIA-logo en GeForce zijn
geregist reerde handelsmerken of handelsmerken van NVIDIA Corporat ion in de V.S. en/of andere landen.
USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implement ers Forum. DisplayPort ™ en het
DisplayPort ™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video Elect ronics St andards
Associat ion (VESA®) in de Verenigde St at en en andere landen. ENERGY STAR is een geregist reerd
handelsmerk van de Unit ed St at es Environment al Prot ect ion Agency. Alle overige handelsmerken zijn het
eigendom van de bet ref f ende eigenaren.
Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. De van t oepassing zijnde garant ies voor HP product en
zijn vast gelegd in de uit drukkelijke beperkt e garant iebepalingen die bij dergelijke product en op f ysieke
en/of elekt ronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op websit e(s) van HP. Niet s in dit
document mag als een aanvullende garant ie worden opgevat . HP is niet aansprakelijk voor t echnische
en/of redact ionele f out en of weglat ingen in dit document .
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